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Dobrá rada nad zlato
•  Při výběru keramických obkladových prvků zvažujte kromě estetického vzhledu i náročnost podmínek použití, které při 

nákupu vždy projednejte s prodejcem, a zvolte vhodný typ obkladového prvku.
•  Obkládačky (s katalogovým číslem Wxxxxxxx) jsou vhodné pouze pro vnitřní obklady stěn.
•  Slinuté dlaždice (s katalogovým číslem Txxxxxxx, Dxxxxxxx) odolávají velmi dobře mrazu a jsou určeny jak pro interiér, 

tak zejména pro vodorovné mrazuvzdorné dlažby např. na balkónech, terasách.
•  Nakupujte obklady s rezervou 5 až 15 % pro případné rekonstrukce, opravy atd.
•  Obkladačské práce svěřte renomované firmě. Pro systémová řešení pokládky dlažeb a  obkladů doporučujeme 

stavební chemii RAKO SYSTEM (www.rako.cz).
•  Zkontrolujte obklady před pokládkou rozložením do plochy. Nikdy nemíchejte na  jedné ploše výrobní šarže s různě 

označenými odstíny a rozměry.
•  Při pokládce dlaždic na  ploše větší než 3 x 3 m nechte provést dilatační spáry, zejména u  venkovních podlah, 

na terasách, fasádách a u podlahového topení.
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Moderní české obklady za dobrou cenu!



 - doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

3Decentní matné obklady formátu 20 x 40 cm • harmonicky navazující jemná dekorace vlnek • 
dlaždice ve dvou formátech 

WLAMH055 40x4,5

 139,- / ks
mat

WLAE8055
 79,- / ks

mat

4,
5x

20

SÉRIE fabienne SÉRIE fabienne newsnews

WATMB055 20x40

 359,- / m2

mat

WATMB054 20x40

 359,- / m2

mat

WITMB055 20x40

 199,- / ks
mat

WATMB056 20x40

 359,- / m2

mat

DAA44600 45x45
PEI 4   459,- / m2

mat |  R9

DAA44602 45x45
PEI 4   459,- / m2

mat |  R9

DAA3B602 33x33
PEI 4   459,- / m2

mat |  R9

DAA3B600 33x33
PEI 4   459,- / m2

mat |  R9



 - doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

5Teplá a studená barevná škála reliéfních obkládaček 20 x 40 cm • komfortní nabídka mozaiky 
5 x 5 cm v identických barvách obkládaček • dekorace i mozaika podporují hravost řešení nejen 
v koupelně

WLAMH291 40x5

 129,- / ks
mat

SÉRIE urban SÉRIE urban newsnews

WARMB290 20x40

 399,- / m2

mat

WARMB291 20x40

 399,- / m2

mat

WITMB291 20x40

 199,- / ks
mat

WARMB292 20x40

 399,- / m2

mat

WARMB293 20x40

 399,- / m2

mat

WARMB294 20x40

 399,- / m2

mat

WDM05294    (SET) 30x30

 279,- / set
mat

WDM05290    (SET) 30x30

 279,- / set
mat

WARMB295 20x40

 399,- / m2

mat

WDM05295    (SET) 30x30

 279,- / set
mat

WDM05291    (SET) 30x30

 279,- / set
mat

WARMB296 20x40

 399,- / m2

mat

WDM05296    (SET) 30x30

 279,- / set
mat

WDM05292    (SET) 30x30

 279,- / set
mat

WDM05293    (SET) 30x30

 279,- / set
mat

WLAMH294 40x5

 129,- / ks
mat

WITMB294 20x40

 199,- / ks
mat



 - doporučená spotřebitelská cena včetně DPH

7Kombinace nadčasového designu a nekompromisní kvality • vysoké technické parametry, protiskluznost R10/A • lapovaný povrch pro 
moderní i „klasický“ styl • barevné variace mnoha tónů

DAASE530
PEI 5    422,- / m2

mat |  R9

30x60 DAASE532
PEI 4    422,- / m2

mat |  R9

30x60DAASE531
PEI 5    422,- / m2

mat |  R9

30x60

GAT3B530 33x33
PEI 4    279,- / m2

mat |  R9

GAT3B531 33x33
PEI 4    279,- / m2

mat |  R9

GAT3B532 33x33
PEI 3    279,- / m2

mat |  R9

SÉRIE iMPerianews SÉRIE KaaMOs

DAK44585 45x45
PEI 5   499,- / m2

mat |  R10 |  A

DAK44587 45x45
PEI 5   499,- / m2

mat |  R10 |  A

DAP44585 45x45
PEI 5   599,- / m2

lappato |  R9

DAP44587 45x45
PEI 5   599,- / m2

lappato |  R9

DAK44586 45x45
PEI 5   499,- / m2

mat |  R10 |  A

DAK44588 45x45
PEI 5   499,- / m2

mat |  R10 |  A

DAP44586 45x45
PEI 5   599,- / m2

lappato |  R9

DAP44588 45x45
PEI 5   599,- / m2

lappato |  R9

Atraktivní formát 30 x 60 cm • maximální přizpůsobivost každému interiéru • mix teplých 
a studených barev • zaujme nejen designem, ale i cenou



Koupelna pro relax bez rozdílu generací • hřejivý povrch obkládaček • tlumené barevné tóny • velmi 
výhodná cena

SÉRIE insPiraCe

GAT2J150 30x30
PEI 4    403,- / m2

mat

WATKB135 25x33

 301,- / m2

lesk

WITKB068 25x33

 96,- / ks
lesk

WLAGF007 25x6,1

 75,- / ks
lesk

WLAK2002 33x6,1

 96,- / ks
lesk

WLAGF008 25x6,1

 75,- / ks
lesk

WATKB136 25x33

 301,- / m2

lesk

WITKB069 25x33

 96,- / ks
lesk


